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מחשב נייד HP ProBook x360 11 G1 EE
מותאם לתחום החינוך וניתן להתאמה לכל סגנון לימוד
שפר את תוצאות הלמידה ,חסוך למורים זמן
ועודד את מעורבות התלמידים יותר מאי פעם
עם HP ProBook x360 11 G1 Education
 Editionרב העוצמה ,העמיד והגמיש .הוא
הופך בקלות ממחשב נייד לטאבלט ,למעמד
ולאוהל ,ועובר בצורה חלקה מהכיתה לבית.

 HPממליצה על .Windows 10 Pro
בנוי להתמודדות עם תלמידים ועם יום הלימודים

● הקל על החיים של אנשי  ITומחנכים באמצעות מחשב אישי קל לנשיאה שתוכנן להיות מוגן מפני חבטות ולעמוד בבדיקות תקן ,1 MIL-STD 810G
עם  ,Corning® Gorilla® Glass 4גומי תעשייתי מוטבע ומקלדת עם נעילת מקשים וחסינה בפני התזות נוזלים קלות.

מעודד לימוד משולב

● הפוך ,קפל ולמד באמצעות ציר של  360°ומצלמות כפולות אופציונליות  2שמתאימים את עצמם לכל פעילות .צור תוכן במצב מחשב נייד ,שתף פעולה
במצב מעמד ,שתף והצג במצב אוהל ,וקרא ,כתוב וצייר במצב טאבלט.

מגע או הקשה

●
●
●
●
●
●
●
●
●

הוסף ביאורים ,צייר ,פתור בעיות מתמטיות וכתוב הערות על-גבי המסך באמצעות טכנולוגיית מגע מתקדמת משולבת ועט פעיל אופציונלי  3התומך
בחוויית סימון בדיו דיגיטלי מקורית הדומה לנייר ועט או מברשת ציור.
פרוס התקן עם מערכת ההפעלה  4 Windows 10 Proשהפכה כבר לטבע שני עבור התלמידים והמורים.
אפשר למידה מבוססת-פרוייקט עם מערכת המצלמות הכפולות האופציונלית שמאפשרת לתלמידים לראות מה הם מקליטים בארבעה מצבים :מחשב
נייד ,טאבלט ,אוהל ומעמד2.
הענק לתלמידים את היכולת לעבוד במהירות ובקלות בריבוי אפליקציות עם מעבדי ® Intelהמתקדמים ביותר ,המספקים ביצועי פרודוקטיביות
וגרפיקה מרשימים ומסייעים בהארכת חיי הסוללה.
התמודד עם יום הלימודים ושיעורי הבית עם עד  11שעות של חיי סוללה6.
עמוד בדרישות כלל עולמיות ,ואף מעבר לכך ,באמצעות חבילת  ,HP School Pack 2.5שמציעה כלים דיגיטליים ותכנים שמיועדים ללמידה שיתופית,
אישית ומותאמת לתקנים.
עזור להבטיח קישוריות מהימנה עם יציאת  Intel® 2x2 ACאלחוטית ויציאת .RJ-45
התחבר להתקנים ותצוגות עם שתי יציאות  USB 3.1מדור אחד ,יציאת  ,HDMIיציאות מיקרופון ורמקול של  3.5מ"מ ויציאת ™ ,USB-Cאשר תומכות
בטעינת טלפון סלולרי והעברת נתונים ובשימוש בכונני הבזק מסוג ™.USB-C
מעתה תוכל לנשום לרווחה עם השקעת  ITשנתמכת על-ידי אחריות מוגבלת סטנדרטית לשנה אחת שניתנת להרחבה עם שירות  5HP Careאופציונלי.
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טבלת מפרטים

 HPממליצה על .Windows 10 Pro

מערכת הפעלה זמינה

 – Windows 10 Pro 64חברת  HPממליצה על Windows 10 Pro.1
1Windows 10 Home 64
) Windows 10 Proרישיון National Academic)22

מעבדים זמינים2

מעבד  Intel® Celeron® N3350עם כרטיס גרפי  ,1.1 GHz) Intel HD 500עד  ,2.4 GHzמטמון של  2מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Pentium® N4200עם כרטיס גרפי ,1.1 GHz) Intel HD Graphics 505
עד  ,2.5 GHzמטמון של  2מגהבייט 4 ,ליבות(

משפחת מעבדים

מעבד ® ;Intel® Celeronמעבד ®Intel® Pentium

ערכת שבבים

מערך שבבים משולב במעבד

זיכרון מרבי

אחסון פנימי
תצוגה
כרטיס גרפי זמין

טכנולוגיות אלחוט

תקשורת

חריצי הרחבה
יציאות ומחברים
התקן קלט

מצלמת אינטרנט
תוכנות זמינות

עד זיכרון  DDR3L-1600 SDRAMשל 8 GB
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 1600 MT/s
SSD3,4

256 GB M.2
 128 GBעד
עד 64 GB eMMC SSD3,5

מסך  HD SVA eDPבגודל  29.46ס"מ ) 11.6אינץ'( באלכסון עם תאורת  LEDאחורית וציפוי נגד בוהק ) ;(768 x 1,366מסך מגע דק  HD SVA eDPבגודל  29.46ס"מ ) 11.6אינץ'( באלכסון עם תאורת LED
אחורית וציפוי נגד בוהק )6,11(768 x 1,366

משולב :כרטיס גרפי  ;Intel® HD 500כרטיס גרפי Intel® HD 5056

 Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFiוBluetooth® 4.2-
Realtek RTL8111HSH Gigabit Ethernet
אחד7

כרטיס Micro SD
)תומך ב(SDXC ,SDHC ,micro SD-

 2יציאות  USB 3.1מדור  ,1יציאת  USB 3.1מסוג ™ ;Type-Cיציאת  ;HDMI 1.4bמחבר מתח  ;ACיציאת  ;RJ-45יציאת אוזניות/מיקרופון
מקלדת בגודל מלא ,עמידה בפני נוזלים ועם נעילת מקשים
משטח לחיצה עם מחוות Multi-Touch

מצלמת  720pהפונה כלפי המשתמש; מצלמה משנית  1080pהפונה החוצה )דגמים

ניהול אבטחה

ממדים

 1.99 x 30.24 x 20.79ס"מ

משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

משולבת10

נבחרים(6,9

קנה את  ;HP JumpStart; HP Support Assistant ;Office; HP ePrint Driver+JetAdvantage; HP Hotkey Supportביטול רעשים של  ;HPחיפוש  ;Skype ;Bingחבילת ) HP School Packכוללת את HP
 HP Adaptive Learning ,Classroom Managerשנוצר על-ידי  HP Simple Sign-on ,Corinth Classroom ,Fishtreeשנוצר על-ידי  Classlinkועוד(;12,13,18
 ,TPM 2.0חריץ למנעול

מתח

משולב8

אבטחה16,17

מתאם  ACחכם של  45ואט; מתאם  ACחכם  EMשל  65ואט
סוללת ליתיום-יון  HP Long Lifeבעלת  3תאים41 Wh ,
עד  11שעות20
)הסוללה פנימית ואינה ניתנת להחלפה על-ידי הלקוח .ניתן לתחזוקה במסגרת האחריות(.
משקל התחלתי של  1.35ק"ג )ללא אפשרויות מגע(; משקל התחלתי של  1.45ק"ג )עם אפשרויות מגע(
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה ולרכיבים(

דל

בהלוגן21

קיימות תצורות זמינות המאושרות על-ידי ®ENERGY STAR

זמינות אפשרויות של אחריות מוגבלת ל -3שנים ולשנה אחת ,בהתאם למדינה/אזור ,אחריות מוגבלת ל 3-שנים על סוללת ) HP Long Life Batteryזמינה רק עם אחריות על פלטפורמה ל 3-שנים( .שירותי HP
 4Care Packאופציונליים זמינים להרחבת ההגנה מעבר לאחריות הסטנדרטית .לקבלת מידע נוסף ,בקר באתר.hp.com/go/cpc :
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 HPממליצה על .Windows 10 Pro

אביזרים ושירותים )לא כלול(
תיק גב עבור HP Slim

תיק הגב ל—HP Slim Ultrabook-תיק נשיאה מסוגנן ,עמיד וקומפקטי זה תוכנן עבור מחשב ה Ultrabook™ -שלך 1.אריג בד שחור מודגש
בדוגמת משבצות אפורות משלב צורה ופונקציונליות כדי לסייע להגן על החומרה שלך ולספק לך מראה אופנתי.

עכבר לייזר  USBעם  3לחצנים של
HP

עכבר הלייזר  USBעם  2לחצנים של  HPהמלוטש והעמיד באופן מרשים מתוכנן לביצועים יומיומיים ולהשלמת המחשב הנייד HP Business
.Notebook

מתאם HP 65W Smart AC
Adapter

הזן את המחשב הנייד שברשותך במנות מבוקרות של חשמל .מתאם ה AC-החכם החדש של ,HPשל  ,65Wמווסת את החשמל ומסיט נפילות
מתח ,מתוכנן לצמצם את מתיחת הכבל ,וכולל פלאג מיוחד לתמיכה בדגמים קיימים וקודמים של  – HPמושלם להחלפת מתאם המתח של
המחשב הנייד שלך או כגיבוי נדרש.

מנעול כבל עם מפתח HP
Essential

הוסף רובד אבטחה נוסף למחשב הנייד שלך עם מנעול הכבל עם מפתח  ,HP Essentialשתוכנן עבור כל סוג של מחשב נייד עם חריץ למנעול
סטנדרטי.

אוזניית סטריאו אלחוטית HP UC

בצע שיחה עם אדם שנמצא במרחק של עד  30מטר משולחן העבודה שלך באמצעות אוזניית סטריאו אלחוטית  UC HPוקבל צליל סטריאו
מעולה עם יכולת לביטול רעשים גם בסביבות העמוסות ביותר ,בעיצוב שנוח ללבוש לאורך היום עבודה12.

מספר מוצרF3W16AA :

מספר מוצרH4B81AA :

מספר מוצרH6Y89AA :

מספר מוצרT0Y14AA :

מספר מוצרW3K09AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions
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 HPממליצה על .Windows 10 Pro

הערות שוליים להעברת הודעות
] [1בדיקת  MIL-STDנמצאת במצב המתנה והיא לא נועדה להדגים תאימות לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי .תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה .נזק שייגרם תחת תנאי בדיקת  MIL STDאו כל נזק מקרי ,מחייבים חבילת טיפול אופציונלית
מסוג .HP Accidental Damage Protection Care Pack
 2דורש מצלמה אחורית אופציונלית בתצורות נבחרות בלבד .מצלמה קדמית כלולה כסטנדרט בכל הדגמים.
] [3נמכר בנפרד או כ.add-on-
 4לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי ,ומאפיין זה פעיל תמיד.
ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ,ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת .http://www.windows.com
 5נמכר בנפרד .רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל במועד רכישת החומרה .בכפוף למגבלות ולאילוצים .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת  .www.hp.com/go/cpcשירותי  HPכפופים לתנאים ולהתניות של  HPבנוגע
לשירות ,המסופקים או מוסברים ללקוח במועד הרכישה .ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי .זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של  HPבנוגע לשירות ,ואף לא מהאחריות המוגבלת של  HPהמסופקת עם מוצר  HPשברשותך.
 6משך חיי הסוללה ב Windows 10/MM14-משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,היישומים הטעונים ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת
 www.bapco.comלקבלת פרטים נוספים.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים
 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי ,ומאפיין זה פעיל תמיד.
ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ,ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת ./http://www.windows.com
] Multi-Core [2מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציות ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד
לביצועים גבוהים יותר.
 3עבור כונני אחסון 1 = 1 GB ,מיליארד בתים 1 = 1 TB .טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 30 GBעבור  (Windows 10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 4לא זמין עם אחסון .eMMC
 5ללא .HPRM
] [6דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
] [7כל הכבלים נמכרים בנפרד.
] [8נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט ,לרכישה בנפרד .הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת .המפרטים עבור רשת  WLANבתקן  802.11acהם מפרטי טיוטה ואינם סופיים .אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיוטה ,הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב
הנייד לקיים תקשורת עם התקני  WLANאחרים בתקן .802.11ac
] [9נדרשת גישה לאינטרנט.
] [10כבל  HDMIנמכר בנפרד.
 11הרזולוציות תלויות ביכולת הצג ,ובהגדרות עומק של רזולוציה וצבע.
 HP ePrint 12דורש חיבור לאינטרנט עבור המדפסת של  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט והרשמה לחשבון ) HP ePrintלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,המסמכים וסוגי התמונות הנתמכים ופרטי  HP ePrintאחרים ,ראה .(www.hp.com/go/eprintcenter
 Skype 13אינו זמין בסין.
 14אינו מותקן מראש ,יגיע בקרוב באתר http://www.hp.com/go/clientmanagement
 15נדרש מנוי ל.LANDESK Management-
 16מנעול נמכר בנפרד
 17סוכן  Absoluteנשלח במצב מושבת ,ויופעל על-ידי הלקוח בעת הפעלה של מנוי שנרכש .ניתן לרכוש מנויים לתקופות של כמה שנים .השירות מוגבל ,בדוק עם  Absoluteאת הזמינות מחוץ לארה"ב .שירות  Absolute Recovery Guaranteeמספק אחריות מוגבלת .בהתאם לתנאים מסוימים .לקבלת
פרטים מלאים ,בקר באתר .http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement :שירות מחיקת נתונים הוא שירות אופציונלי המסופק על-ידי תוכנת  .Absoluteשימוש בשירות זה מבטל את התשלום בעבור שירות  .Recovery Guaranteeכדי להשתמש בשירות
מחיקת הנתונים ,על הלקוחות לחתום תחילה על הסכם אימות מראש ולקבל  PINאו לרכוש מפתח זיהוי  RSA SecurIDאחד או יותר של תוכנת .Absolute
 18דרושה תוכנת  HP Classroom Managerעבור מורים שנמכרת בנפרד לצורך בקרה ונעילת ההתקן ממסוף שולחן העבודה למורה של  ;Windowsפונקציונליות הנעילה והשליטה אינה זמינה באמצעות  HP Classroom Managerעבור התלמיד .ניתן לבצע את פעולות השליטה ונעילת ההתקן באמצעות
מסוף שולחן העבודה למורה של .Windows
 19חבילות  HP Care Packנמכרות בנפרד .רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל במועד רכישת החומרה .בכפוף למגבלות ולאילוצים .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת  .www.hp.com/go/cpcשירותי  HPכפופים לתנאים
ולהתניות של  HPבנוגע לשירות ,המסופקים או מוסברים ללקוח במועד הרכישה .ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי .זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של  HPבנוגע לשירות ,ואף לא מהאחריות המוגבלת של  HPהמסופקת עם מוצר HP
שברשותך.
 20משך חיי הסוללה ב Windows 10 MM14-משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,היישומים שנטענו ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת
 www.bapco.comלקבלת פרטים נוספים.
 21ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 22התקנים מסוימים המיועדים לשימוש אקדמי יעודכנו אוטומטית ל Windows 10 Pro Education-בעדכון  .Windows 10 Anniversaryהמאפיינים משתנים; עיין בכתובת  https://aka.ms/ProEducationלקבלת מידע על מאפיין .Windows 10 Pro Education

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/notebooks

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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